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Riktlinjer för högsta ljudnivåer vid offentliga tillställningar i Visby
innerstad och dess nära omgivning
I stadsmiljöer möts många olika intressen som ibland är motstridiga. Det gäller inte minst i Visby innerstad
och dess nära omgivning, där nöjesverksamheter och bostäder ligger tätt inpå varandra. Därför finns riktlinjer
framtagna för vilka ljudnivåer som ska gälla för musik som spelas vid offentliga tillställningar.
Grundläggande är att offentliga tillställningar i
möjligaste mån, inte ska störa bostäder. Bostaden är
den plats där man ska kunna umgås, koppla av och
sova utan att bli störd. Kravet på att ingen ska störas i
bostaden kommer dock ofta i konflikt med behov av
nöje och en levande Visby innerstad När någon aktivt
söker upp en viss verksamhet, ex. en nattklubb, har
hon/han i princip godtagit den ljudmiljö som råder där.
Minimikrav är dock att besökaren inte utsätts för så
höga ljudnivåer att hörselskador uppstår.
Handläggningsrutiner

Almedalsveckan, utomhuskonserter och andra
offentliga tillställningar såsom festivaler
marknader och tivoli
För att det ska vara möjligt att genomföra offentliga
tillställningar i Visby innerstad och dess nära omgivning
(avgränsning, karta på baksidan) måste kraven på
ostördhet i närliggande bostäder tillfälligt minskas.
Ostördheten får inte bli hur stor som helst utan hänsyn
behöver tas till Visby innerstads bebyggelse där
nöjesverksamheter,
bostäder
och
offentliga
tillställningar finns nära inpå varandra.
Riktlinjer

1. Ljudnivån vid den plats där ljudet är som högst får
inte överstiga 90 dBA ekvivalent ljudnivå, under
den tid musiken pågår exklusive pauser mellan
musikspelningarna. Offentliga tillställningar med
behov av högre ljudnivåer ska placeras utanför
innerstaden med långt avstånd till bostäder ex.
Oskarsstenen.
2. Arrangören måste informera närboende i god tid
före evenemanget.
3. Stopptider för musik och andra aktiviteter med
höga ljudnivåer är kl. 22–07 vid samtliga
veckodagar året runt.
4. Enskilda riksdagspartier och större arrangörer
under Almedalsveckan, Medeltidsveckan och andra
större evenemang ska anlita en sakkunnig för att
kontrollera ljudet på publikplats och senast en
vecka efter evenemanget redovisa resultatet till
Myndighetsavdelningen.
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5. Toaletter
Vid varje evenemang behövs toaletter. Antal toaletter
som behövs framgår av tabellen nedan.
Arrangemangets längd i timmar
Antal personer 1 2
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250
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2

2

2
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2
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2 2
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1000

2 2

2
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2000

2 2

3

5

7

9

10 11 13 15

3000

2 3

5

7

10 12 14 17 19 22

4000

2 3

6

9

12 15 18 22 25 29

5000

2 4

7

11 15 19 23 27 32 36

6000

2 5

9

13 17 22 27 33 38 42

7000

2 5 10 15 20 25 32 38 44 50

8000

2 6 11 17 23 29 36 43 50 57

10000

2 7 13 20 26 36 45 53 62 71

Lagstiftning

Polisen ger tillstånd enligt ordningslagen
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
får inte anordnas på offentliga platser utan tillstånd av
polismyndigheten.
I ett tillståndsbeslut med stöd av ordningslagen får
polismyndigheten ange villkor som begränsar
tillställningens påverkan på omgivningen, t.ex.
information till närboende, ljudnivån hos närboende
samt stopptider.
Mer information
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Myndighetsavdelningen, Gotlands kommun
www.gotland.se/
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Avgränsning av Visby Innerstad och dess nära omgivning
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